
  

Priebežné plnenie úloh 

SNK JÚĽŠ SAV

za rok 2018



  

Zm luva o združení prostriedkov na tvorbu a rozvoj 

Slovenského národného korpusu č. 0323/2017

uzavretá na obdobie 1. 1. 2017 až 31. 12. 2021

medzi MK SR, MŠVVŠ SR, SAV a JÚĽŠ SAV



  

Rok 2018 – 2. rok riešenia úloh

➔ završovanie prác z r. 2017

vydania publikácií; zverejnenia korpusov

➔ nové úlohy

➔ príprava textov a zdrojov na r. 2019



  

Rok 2018 – 2. rok riešenia úloh

Súvisiace kontexty

➔ nová podoba SAV –  transformácia na v.v.i.

➔ GDPR

➔ Dodatok k Zmluve

➔ personálne zmeny v riešiteľskom kolektíve



  

Predmet zmluvy

všeobecne:

rozšírené a skvalitnené elektronické textové 
a jazykové zdroje SNK na poznávanie a výskum 
slovenčiny, ich sprístupnenie odbornej i širokej 
verejnosti, súvisiace publikácie a odborné 
podujatia



  

Predmet zmluvy – špecifikácia v Prílohe č. 1

1. Rozširovanie všeobecného korpusu a špecifických podkorpusov

2. Vytváranie a sprístupňovanie verzií webového korpusu a paralelných korpusov
3. Vytvorenie slovensko-poľského a slovensko-španielskeho paralelného korpusu
4. Spravovanie a zdokonaľovanie elektronickej verzie základných kodifikačných 
príručiek schválených MK SR, rozširovanie a aktualizácia ďalších elektronických 
lingvistických zdrojov
5. Vydanie Kolokačného slovníka adjektív a publikácie Slovenský národný korpus. 
Texty, anotácie, vyhľadávania
6 . Zabezpečen ie vydania Frekvenčného slovníka súčasnej slovenčiny 
a Retrográdneho slovníka súčasnej slovenčiny 
7. Dokončenie a vydanie Frekvenčného slovníka hovorenej slovenčiny a monografie 
o dynamike 
8. Tvorba a skvalitňovanie terminologického portálu a Slovenskej terminologickej 
databázy



  

Predmet zmluvy – špecifikácia v Prílohe č. 1

9. Vybudovanie korpusu textov štátnej správy
10. Zhromažďovanie a spracúvanie odborných textov s cieľom extrakcie termínov 
vybraných vedných odborov pre Slovenskú terminologickú databázu
11. Dobudovanie a skvalitňovanie Slovenského hovoreného korpusu
12. Dobudovanie a skvalitňovanie Historického korpusu slovenčiny 
13. Rozširovanie a skvalitňovanie Korpusu nárečí a budovanie Archívu nárečí
14. Koncepcia a realizácia sémantickej anotácie korpusu (identifikácia viacslovných 
pomenovaní, ručná anotácia pomenovaných jednotiek, budovanie ontológií)
15. Sprístupňovanie jednotlivých korpusov a elektronických databáz na internete na 
vedecko-výskumné a učebné využitie pre slovenských i zahraničných bádateľov, 
zabezpečovanie korpusových databáz nástrojmi vhodnými na počítačové spracovanie 
prirodzeného jazyka, na výučbové, lingvistické a iné vedeckovýskumné využitie, 
príprava a realizácia školení pre záujemcov o používanie korpusových zdrojov, 
organizovanie medzinárodných konferencií Slovko
16. Analýza korpusového materiálu so zameraním na prídavné mená a ich opis



  

Harmonogram – špecifikácia v Prílohe č. 2

2018

Úloha č. 2: Vytvorenie a sprístupnenie nových verzií minimálne 2 paralelných korpusov

Úloha č. 3: Vybudovanie a sprístupnenie paralelného slovensko-poľského korpusu

Úloha č. 4: Dokončenie a knižné vydanie publikácie Časovanie slovies v slovenčine

Úloha č. 8: Spracovanie a sprístupnenie minimálne 1000 nových termínov v STD: ekonómia

Úloha č. 9: Koncepcia tvorby korpusu textov štátnej správy SR, vytvorenie pilotnej verzie

Úloha č. 9: Sprístupnenie prvej verzie korpusu textov štátnej správy SR

Úloha č. 9: Korpusovolingvistické spracovanie textov z projektu otvorených dát

Úloha č. 13: Sprístupnenie novej, rozšírenej verzie textového Korpusu nárečí – dialekt-4.0

Úloha č. 14: Koncepcia a testovanie ručnej sémantickej analýzy vybranej vzorky textov

Úloha č. 15: Pracovné semináre o používaní korpusových zdrojov 



  

Harmonogram – špecifikácia v Prílohe č. 2

2017
Úloha č. 5: Vydanie Kolokačného slovníka adjektív 
a publikácie Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, 
vyhľadávania

Úloha č. 6: Zabezpečenie vydania Frekvenčného slovníka 
súčasnej slovenčiny a Retrográdneho slovníka súčasnej 
slovenčiny

Úloha č. 7: Dokončenie a vydanie Frekvenčného slovníka 
hovorenej slovenčiny a monografie o dynamike súčasnej 
slovenčiny



  

Napĺňanie predmetu zmluvy 

2017 → 2018  → splnené podľa štádia rozpracovanosti

Kolokačný slovník adjektív;  

Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania 
– vydané

Frekvenčný slovník súčasnej slovenčiny; 

Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – vydané

Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny – vydaný

monografia o dynamike súčasnej slovenčiny  – v procese



  

Napĺňanie predmetu zmluvy 

2018 

splnené všetky osobitné úlohy

okrem publikácie  Časovanie slovies v slovenčine

→ na prezentačnom dni v r. 2018 návrh na 
presun úlohy do r. 2019

→ Dodatok k Zmluve



  

Napĺňanie predmetu zmluvy

Priebežné úlohy
● plnili sa všetky vrátane prípravy textov do 

Historického korpusu   → 2019
● zber, spracúvanie textov, anotácie, aktualizácia 

databáz, prezentácie, semináre; v menšom 
rozsahu  oslovovanie poskytovateľov a tvorba 
nástrojov (morphodita, predanotácia NE)



  

Napĺňanie predmetu zmluvy

➢  nové korpusy, nové verzie korpusov
➢  slovníky a iné publikácie
➢  výstupy navyše
➢  pripravená do tlače je navyše kniha 

Človek a jeho jazyk /4 (J. Horecký)

- Dodatok



  

Zhrnutie

● zavŕšenie rozpracovaných titulov
● zabezpečenie tvorby databáz
● záujem používateľov

 odkaz na SNK na stránke SAV 



  

Problémy a nevyriešené otázky

● Dodatok k Zmluve
● personálne zloženie
● zapojenie do infraštruktúr Clarin a Dariah
● spolupráca pri terminológii
● zaradenie korpusov a databáz ako 

bibliografických položiek



  

Poďakovanie

● jednotlivým pracovníkom MK SR a MŠVVŠ SR
● podpredsedovi SAV a P SAV
● vedeniu JÚĽŠ SAV
● oponentom



  

Ďakujem  za pozornosť.
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